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Contingut relacionat :

[3]Benvolgudes i benvolguts,
Avui s'ha presentat la plataforma web www.estudislocals.cat [3], web que permet consultar en línia els diferents
estudis socioeconòmics que fan referència a la demarcació de Barcelona. Aquesta eina és una iniciativa conjunta
de la Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona.
La plataforma web, molt visual i pràctica, permet cercar i consultar els estudis socioeconòmics territorials publicats
els darrers anys. El cercador permet fer una cerca lliure i/o avançada, a través de paràmetres com són: territori
(municipi, comarca, província i àmbits supramunicipals), any de publicació, font i temàtica. La web també inclou
l’accés al recurs AtlesDEL de la Diputació de Barcelona, un espai d’informació i debat sobre els models de
desenvolupament local que combina enfocaments teòrics amb estratègies aplicades. Actualment ja tenim més de
300 entrades publicades.
Important!
-Hem indexat les publicacions de molts observatoris, però encara ens en falten alguns. Ho anirem fent al llarg
d'aquest mes.
-Si voleu que figurin altres publicacions de la vostra entitat/territori més enllà de les del Catàleg de la
XODEL, envieu-me les seves dades identificatives: Nom de la publicació, any de publicació, enllaç, autoria.
-Igualment, si teniu publicacions que no estan publicades en línia, però voleu que apareguin a la plataforma,
envieu-nos-les i nosaltres les publicarem. Entenem que sobretot es tractaria de publicacions antigues.
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-Esperem rebre qualsevol observació, esmensa, proposta, etc. que ens volgueu fer.
-Aprofitem per agrair a la Lucía López els seus comentaris sobre les versions prèvies de l'AtlesDEL.
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